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 هیچوقت

      .استاد به حضور به موقع دانشجو در کالس اهمیت می دهد 1

      .اهداف کالس را در شروع ترم بیان می کند 2

3 
قبل از شروع درس مقدمه و توضیحات الزم در مورد درس را به زبان انگلیسی بیان می 

 .کند

     

      .بعد از اتمام درس خالصه آنرا به زبان انگلیسی توضیح می دهد 4

      .متون را به زبان انگلیسی توضیح می دهد 5

      .به تلفظ صحیح کلمات توجه دارد 6

      .مهارتهای الزم برای یادگیری درک مطلب را به دانشجویان آموزش می دهد 7

      .را با استفاده از مثال و لغات مشابه انگلیسی توضیح می دهد (Vocabulary) واژه نامه 8

      ارائه می دهد. بصورت مشارکت دانشجویان در مکالمهرا درس  9

      .قواعد و گرامر مربوط به درس را برای یادآوری توضیح می دهد 11

      .قواعد مربوط به تلفظ و طرز استفاده مطلوب از واژه نامه را توضیح می دهد 11

      .متون را به منظور تقویت تلفظ در کالس قرائت می کند 12

      .دهدگلیسی انجام می زبان ان هبرا ( مربوط به درس Discussion) بحث 13

14 Writing  می دهد در کالس آموزشرا.      

      .به تدریس زبان انگلیسی عالقمند است 15

16 
استاد دارای دانش قبلی الزم در حوزه متن علوم پزشکی است و می تواند ترمینولوژی 

 تخصصی علوم پزشکی را به خوبی منتقل کند.

     

      پزشکی را به خوبی تحلیل و بررسی می کند.علوم تین لغات تخصصی استاد ریشه های ال 17

      به خوبی بیان می کند. Case Studyاستاد مفاهیم زبان تخصصی را در قالب  18

19 
استاد با دادن مشوق های الزم، دانشجویان را به مکالمه انگلیسی در کالس تشویق می 

 کند.

     

      تخصصی را به صورت کاربردی با ذکر مثال بیان می کند. استاد ترمینولوژی زبان 21

21 
لغت نامه های معتبر ترمینولوژی علوم پزشکی را )کتاب یا نرم افزار( به دانشجویان استاد 

 معرفی می کند.

     

      ین و تقویت زبان تخصصی خود تشویق می کند.راستاد دانشجویان را به انجام تم 22

23 
و حداقل نمره یک  11ایده آل شما براساس داشتن تمامی صفات، حداکثر نمره اگر استاد 

 داشته باشد، در مجموع این استاد را با چه نمراه ای ارزیابی می نمایید.

     

 


